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O nas w kraju i na świecie

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y

NIEPEŁNOSPRAWNI

TU   TERAZi
DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

„NIETYPOWY” PREZENTER
James Partridge, cierpiący na zniekształcenie 

twarzy, wystąpił w roli prezentera wiadomości  
w brytyjskim kanale telewizyjnym Channel 5.

Jest on założycielem organizacji charytatyw-
nej „Zmieniające się twarze”. Tłumaczy, że celem 
jego występu było przykucie uwagi telewidzów 
do problemu takiej niepełnosprawności. Chciał 
też zwrócić uwagę na to, że osoby ze zniekształ-
ceniem twarzy nie pojawiają się jako prezenterzy 
telewizyjni.

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych 
po programie, wynika, że 64% ankietowanych nie 
zmieniłoby programu telewizyjnego, gdyby jego 
prezenterem była osoba ze zniekształceniem twa-
rzy. Partridge mówi, że spotkał się z wielką życz-
liwością ze strony telewidzów. Spośród około 300 
e-maili, które otrzymał, tylko trzy miały negatyw-
ny wydźwięk. Podkreśla, że takie inicjatywy, jak 
ta telewizji Channel 5, prowadzą do pozytywnych 
przemian.

SERWIS O STWARDNIENIU 
ROZSIANYM

Serwis z informacjami na temat stwardnienia 
rozsianego (SM) zdobywa coraz większą popular-
ność wśród internautów. W lipcu obchodził pierw-
szą rocznicę uruchomienia. Zanotował 106 tys. 
odsłon i prawie 50 tys. odwiedzin. 

MamSM.pl i jego anglojęzyczna wersja Ha-
vingMS.com zwracają uwagę na problemy dnia 
codziennego chorych. Dzięki specjalnym symu-
lacjom internauta może wcielić się w chorego na 
SM i wykonać osiem zwyczajnych czynności – 

przykładowo odpisać na maila, pokroić chleb, albo 
pomóc dziecku w kolorowaniu obrazka. Szybko 
przekona się, że te codzienne obowiązki wyko-
nywane przez zdrowych mechanicznie i szybko, 
osobie z SM sprawiają ogromne trudności.

Polski serwis spotkał się w wieloma pozytyw-
nymi opiniami, zarówno wśród pacjentów, którzy 
często prowadzą w internecie swoje blogi, jak 
również „zwykłych” internautów, którzy nie znali 
SM lub tylko coś o nim słyszeli, ale nie wiedzieli 
co oznacza. Symulacja zyskała również poparcie 
specjalistów od marketingu farmaceutycznego, 
którzy uznali, że projekt jest wolny od oklepanych 
pomysłów na proste strony www i w kreatywny 
sposób wręcz angażuje emocjonalnie czytelni-
ka portalu w wyobrażanie sobie jak to jest mieć 
stwardnienie rozsiane. 

BANKOMATY DLA NIEWIDOMYCH
W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie 

i Bydgoszczy BZ WBK uruchamia 14 bankomatów 
przystosowanych do potrzeb niewidomych. 
Oni sami wskazali ich lokalizację. Nie będą to 
nowe maszyny, lecz przebudowane, działające 
dotychczas. 

Niewidomy podejdzie do bankomatu z włas- 
nymi słuchawkami i podłączy je do gniazda. To 
aktywuje program wydający głosowe polecenia 
i bez problemu, dyskretnie jest w stanie się sam 
obsłużyć. 

Również inne banki myślą o niewidomych 
i słabowidzących. Wszystkie nowe bankomaty 
Pekao SA mają czerwone wypukłe kropki na środku 
cyferblatu. To ułatwia orientację na klawiaturze.

Opracował gel
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Niepełnosprawni z listem otwartym
W maju 2010 roku grupa niepełnosprawnych jeleniogó-

rzan na spotkaniu w Ratuszu przekazała Prezydentowi Mia-
sta Markowi Obrębalskiemu list otwarty podpisany przez 70 
osób. W liście tym zamieszczona jest prośba o wyjaśnienie 
szeregu niepokojących ich spraw. Niepełnosprawni zwrócili 
się z prośbą o odpowiedzi na liczne pytania:

– Jak można jedną urzędni-
czą decyzją pozbawić prawa do 
rehabilitacji setki bezbronnych  
i kalekich ludzi?

– Dlaczego niepełnosprawni 
nie są zaznajamiani „w ludz-
ki sposób” z obowiązującymi 
procedurami przy załatwianiu 
przeróżnych, często skompli-
kowanych spraw urzędniczych 
związanych m.in. z pozyskaniem 
środków finansowych na rehabi-
litację, bądź dofinansowanie na 
wyjazd zdrowotny?

– Dlaczego nie istnieją kla-
rowne regulaminy, które jasno 
określałyby sytuację osoby nie-
pełnosprawnej?

– Czy właściwe jest tłuma-
czenie, że dziecko z porażeniem 
mózgowym, które wymaga 
ciągłej rehabilitacji, nie dosta-
nie dofinansowania do turnusu, 
ponieważ uczestniczyło w nim  
w ubiegłym roku?

– Dlaczego wokół spraw 
związanych z dofinansowaniem  
i pomocą dla osób niepełno-
sprawnych istnieje atmosfera 
tajności, a dotarcie do prawdzi-

wych i konkretnych infor-
macji jest tak trudne?

– Dlaczego informacje 
dotyczące osób niepełno-
sprawnych nie są ekspono-
wane na stronie internetowej 
Ratusza?

– Dlaczego spowodował 
Pan skłócenie i rozłam w śro-
dowisku jeleniogórskich nie-
pełnosprawnych wciągając 
w to niektórych radnych?

– Dlaczego organizacje po-
zarządowe niepełnosprawnych 
zgrupowane w siedzibie przy 
ul. Jana Pawła II mogą liczyć 
na Pańskie poparcie, a pozostałe 
zgrupowane w Karkonoskim Sej-
miku Osób Niepełnosprawnych 
przy ul. Grabowskiego, nie? Czy 
my nie zasługujemy na pomoc?

W spotkaniu uczestniczył Za-
stępca Prezydenta Jerzy Lenard  
i odpowiedzialni urzędnicy mia-
sta. Prezydent zapowiedział 
udzielenie odpowiedzi na wyżej 
wymienione zagadnienia w for-
mie elektronicznej na stronie in-
ternetowej miasta. 

Warto podkreślić, że list był 

samoistną decyzją niepełno-
sprawnych mieszkańców miasta  
i nie był inspirowany przez żadne 
organizacje pozarządowe.

Informujemy, że od dnia 
spotkania z Prezydentem 
Miasta minęły dwa miesiące,  
w ciągu których nie ukazała 
się żadna odpowiedź.

Jest to wyraźny przykład lek-
ceważenia środowiska osób nie-
pełnosprawnych. Nie może być 
tak, że władze nie udzielają od-
powiedzi na pisma obywateli!

Kopia oryginału listu do 
wglądu w redakcji.

KSON POWODZIANOM
Wszyscy jesteśmy porusze-

ni tragedią zalanej Bogatyni  
i Leśnej. Mieszkańcy Ziemi Je-
leniogórskiej odpowiedzieli na 
nasz apel i zadeklarowali pomoc 
w przekazaniu darów i środków 
pieniężnych dla powodzian. 
Potrzebne są: środki czystości, 

koce, rękawice gumowe, żyw-
ność, woda. W przypadku ofia-
rowanych mebli, sprzętu AGD 
i odzieży bardzo prosimy o to, 
aby były w dobrym stanie.

W konkretnych sprawach 
prosimy o kontakt z Sejmikiem, 
tel.: 75 75 242 54; 75 75 231 83; 

e-mail: biuro@kson.pl. Można 
również wspomóc poszkodo-
wanych finansowo, przekazując 
wpłaty na numer konta 43 1050 
1751 1000 0023 2824 0938 ING 
Bank Śląski z dopiskiem „dla 
powodzian”. 

Jednocześnie dziękujemy za 
dotychczasowe wsparcie z Pań-
stwa strony.

Fot. justbye
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Pod takim hasłem w dniach 
11-13 czerwca odbyły się interdy-
scyplinarne, integracyjne warsz-
taty dla osób niepełnosprawnych. 
Już po raz trzeci w Borowicach  
w domu wczasowym „Na stoku”, 
należącym do Ośrodka Wypo-
czynkowo-Kolonijnego HOT-
TUR spotykali się uczestnicy 
konferencji. W roku 2008 kon-
ferencja przebiegała pod hasłem 
„terapia słowem”, rok 
później  „terapia dźwię-
kiem”, tym razem ruch, 
gest i taniec stanowiły 
jej meritum. Drugim 
równie ważnym nurtem 
spotkania była twórczość 
literacka. Uczestnikami 
konferencji i warsztatów 
byli niesłyszący, słabo-
widzący, osoby z upo-
śledzeniem umysłowym,  
a także dotknięte wszel-
kimi dysfunkcjami w 
tym narządu ruchu.

Na pierwszym miejscu ruch – 
ruch to zdrowie – ruch to eliksir 
młodości!

Organizatorem bloku Konfe-
rencji  i Warsztatów Literackich 
był Polski Związek Głuchych. 
Współorganizatorami: Stowa-
rzyszenie W Cieniu Lipy Czar-
noleskiej (inicjator i organizator 
pierwszych dwóch projektów)  
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 
TWK. 

Projekt był finansowany przez 
Miasto Jelenia Góra w ramach 
konkursu ofert na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Interdyscypli-
narne moduły projektu w szerokim 
wachlarzu zajęć umożliwiły trak-
towanie o problemie zdrowego 
trybu życia całościowo. Odnosiły 

Terapia ruchem, 
gestem i tańcem

się one zarówno do zdobywania 
konkretnych umiejętności, jak też 
do kształtowania postaw i zwięk-
szenia zainteresowania problema-
tyką zdrowotną. Komunikacja, 
akceptacja, wreszcie aktywizacja 
różnych środowisk na rzecz osób 
niepełnosprawnych, tolerancja  
i współpraca były również przed-
miotem zainteresowania zgroma-
dzonych.

O tym, że ruch jest zaiste 
prawdziwym lekiem na zdrowie 
– eliksirem młodości, głosili wy-
kładowcy: Joanna Spyrka z Ko-
legium Karkonoskiego, Barbara 
Suboczewska – rehabilitantka, 
Wiesław Morawa – przewodnik 
turystyczny, Karol Januszkiewicz 
– fizjoterapeuta oraz Grażyna 
Kurzak (Szkoła Tańca Zamorski 
– Kurzak). Warsztatowy charak-
ter konferencji był siłą sprawczą 
aktywnego uczestnictwa w gim-
nastyce rehabilitacyjnej, tańcach 
jak i doskonaleniu (już po raz 
trzeci przez niektórych uczest-
ników) kunsztu literackiego.  
Imprezę uświetnił występ zna-
komitej pary tanecznej: Joanny 
Twardziszewskiej i Przemiła Bi-

lata, pary zaproszonej przez Gra-
żynę Kurzak. Kazimierz Kurzak 
uczył niepełnosprawnych i zdro-
wych podstawowych kroków sal-
sy, co dla wielu nie było łatwym 
zadaniem. Podkreślał jednak, że 
ćwiczenie czyni mistrza zachęca-
jąc do tej formy terapii.

Moduły drugiego bloku konfe-
rencji swoim zakresem przedmio-
towym obejmowały twórczość 
literacką. Arkany sztuki poetyc-
kiej odkryła zebranym Wiesława 
Siemaszko-Zielińska, członek 
Związku Literatów Polskich, 
wyznała, że obcowanie z ludźmi 
niepełnosprawnymi i związane  
z tym doświadczenia miały w jej 

życiu pierwszy raz taki 
wymiar. 

Warsztatowy charak-
ter konferencji był siłą 
sprawczą aktywnego 
uczestnictwa w gimna-
styce rehabilitacyjnej, 
tańcach jak i doskonale-
niu kunsztu literackiego. 

Warsztaty literackie 
poprowadzili członkowie 
Stowarzyszenia W Cie-
niu Lipy Czarnoleskiej,  
a owoc warsztatów – wier-
sze, uczestnicy oddali do 

oceny komisji konkursowej. Jury 
w składzie Wiesława Siemaszko-
Zielińska, Ewa Pelzer i Magdale-
na Świderska-Siemieniec. Panie 
natychmiast przystąpiły do pracy, 
natomiast uczestnicy konkursu 
rozładowali napięcie emocjonalne 
przed werdyktem jury wędrując 
po uroczych i malowniczo poło-
żonych szlakach Borowic.

W Dolinie Pięciu Potoków
W niedzielę tradycyjnie, jak 

co roku, wszyscy spotkali się na 
mszy św. sprawowanej przez księ-
dza Mariusza Witczaka. Zarówno 
msza święta jak i większość zajęć 
tłumaczone były na język migo-
wy. Dzięki temu Głusi mogli brać 
czynny udział we wszystkich for-

Fot. Maria Suchecka
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mach spotkania. Niestety – poza 
możliwościami percepcji tych 
osób była muzyka, w rytm któ-
rej dawała popis para taneczna. 
Odbyły się tańce, przy których 
koncertowali młodzi utalentowa-
ni muzycy z jeleniogórskiej szko-
ły muzycznej oraz rozbrzmie-
wał piękny śpiew Reni Galik.  
Ta niepełnosprawna  młodziutka 
poetka i wokalistka wzbogaciła 
niedzielną Eucharystię wyśpie-
wanymi pieśniami. 

Warsztaty literackie popro-
wadzili również inni członkowie 
Stowarzyszenia W Cieniu Lipy 
Czarnoleskiej: Ewa Pelzer, Ur-
szula Musielak i Zofia Prysłopska. 
Wiedza z zakresu literaturoznaw-
stwa przekazana przez członków 
stowarzyszenia w sposób wysub-
telniały stanowiła inspirację, do-
dawała odwagi tym powściągli-
wym w konkursie poetyckim.  

Było też tradycyjnie ognisko, 
śpiew, rozmowy werbalne i nie-
werbalne nie miały końca, prze-
rywał je tylko radosny śmiech. 
Nad wszystkim przy ognisku 
czuwały Lidia Komsa i Stani-
sława Jarmakowicz. Wielki finał 
należał do Lidii Krzysztoń, jej 
zasługą było też zaproszenie uta-
lentowanych muzyków ze Szkoły 
Muzycznej w Jeleniej Górze – 
młodzi artyści uświetnili zakoń-
czenie bloku imprez koncertem. 
Poruszającym momentem było 

ogłoszenie wyników konkursu 
poetyckiego. Nie było końca gra-
tulacjom. Laureatom wręczały 
nagrody członkinie Jury, a także 
pani Anna Ragiel – wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej w Jeleniej 
Górze oraz Małgorzata Palmow-
ska i Zofia Prysłopska – prezes 
Stowarzyszenia W Cieniu Lipy 
Czarnoleskiej. Pierwsze miejsce 
zdobyła: Teresa Anacko, dru-
gie Jolanta Mikuliszyn, a trzecie 
Patrycja Długosz. Były też wy-
różnienia pierwszego i drugiego 
stopnia. Wyróżnienia pierwsze-
go stopnia przypadły w udziale: 
Agacie Tkacz, Renacie Galik, 
Irenie Pietrus, Małgorzacie Wą-
growskiej-Pietrzyk, Mirze Cieślik  
i Danielowi Sielskiemu. Wyróż-
nienia drugiego stopnia otrzymali: 
Piotr Kurniak, Paweł  Dąbrowski, 
Artur Mikuliszyn, Wanda Michal-
ska i Katarzyna Suchta.

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy 
Czarnoleskiej jak zwykle zadba  
o to, by plon wyłoniony w ramach 
konkursu wraz z innymi zakwa-
lifikowanymi do druku utworami 
ukazał się w kolejnym pokonfe-
rencyjnym wydaniu książkowym.

Zakończenie imprezy było 
równie radosne i wytworne jak 
przywitanie. Uświetnili go pięk-
nym koncertem instrumentalnym 
pod opieką Tomasza Gadzina: 
Agnieszka Sieczkowska (kontra-
bas), Piotr Kała (akordeon), Jakub 

Walicki (gitara) oraz Piotr Wyro-
stek (akordeon). 

Bezdyskusyjnie można rzec, 
że współpraca sektora publiczne-
go z prywatnym z organizacjami 
pozarządowymi non-profit, niesie 
wiele radości i korzyści niepełno-
sprawnej społeczności lokalnej. 
W tym przypadku życzliwość 
wielu osób, wśród których warto 
wymienić pana  Klemensa Grze-
sika właściciela HOTTURU, za-
angażowanie Lidii i Zygmunta 
Krzysztoniów, a także ofiarność 
wielu innych bezinteresownych 
osób, przedstawicieli publicznych 
organizacji, członków stowarzy-
szenia W Cieniu Lipy Czarnole-
skiej pozwoliło po raz kolejny ła-
mać wszelakie bariery i zaspoka-
jać potrzeby osób niepełnospraw-
nych choć na krótko. Konkludując 
miejmy nadzieję, że preferencje 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rych traktowano w czasie konfe-
rencji będą uwzględniane w coraz 
to większym zakresie przez lokal-
ne władze, organizacje pozarzą-
dowe, a przede wszystkim zdrowe 
społeczeństwo – nas wszystkich.

Warto również dodać, że  
w warsztatach wzięło udział 50 
osób, w tym 15 głuchoniemych, 
a zrealizowane zostały one we-
dług autorskiego pomysłu „dobrej 
duszy” Lipy Czarnoleskiej, pani 
Marii Sucheckiej.

Danuta Mysłek
 

     

Fot. Maria Suchecka
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CZESKO-POLSKIE DNI ZDROWIA 
w Euroregionie Beskidy

Organizatorem konferencji 
ze strony czeskiej było społecz-
ne Stowarzyszenie „Nadzieja 
dla każdego” z inż. Jaroslavem 
Sedlbauerem, a ze strony pol-
skiej Stowarzyszenie „Dzia-
łajmy Razem – TRIANON Pl”  
z Ewą Gagat, jako partnerem 
w/w programu.

Konferencja była poświęcona 
aktualnym możliwościom lecze-

nia cukrzycy (w szczegól-
ności zapobieganiu zespo-
łowi stopy cukrzycowej), 
medycyny rehabilitacyj-
nej i fizycznej w ramach 
zawodów pochodnych.

W dyskusji wzięło 
udział 22. prelegentów 
czeskich i polskich. Dzię-
ki profesjonalnemu tłu-
maczeniu, które było pro-
wadzone równolegle do 

wykładu, konferencja przebiegła 
bardzo sprawnie.

Referaty przedstawione w ra-
mach konferencji zostały zebrane 
i wydrukowane w publikacji, któ-
rą otrzymali wszyscy uczestnicy.

Wymiana doświadczeń pomię-
dzy czeskimi i polskimi lekarza-
mi, diabetologami, rehabilitanta-
mi i ortopedami dała możliwość 
porównania metod i sposobów 
leczenia tego cywilizacyjnego 
schorzenia. 

W pewnym stopniu realizacja 
programu przyczynia się do likwi-
dacji barier kontaktowych i języ-
kowych pomiędzy naszymi przy-
granicznymi społecznościami.

Głównym celem projektu 
jest burzenie murów występują-
cych wśród niektórych zawodów 
medycznych i im pochodnych,  
a jednocześnie podniesienie po-
ziomu opieki dla osób zagrożo-
nych chorobą cywilizacyjną jaką 
jest cukrzyca.

Roman Małysz

W ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgra-
nicznej 2007-2013 Republika 
Czeska-Rzeczpospolita Polska  
w dniach 28-29 czerwca 2010 roku 
w Czeladnej/Czechy, malowni-
czej górskiej miejscowości, w ho-
telu Prosper, została zorganizowa-
na międzynarodowa konferencja 
pn. „Czesko-Polskie Dni Zdrowia  
w Euroregionie Beskidy”.

Miło jest nam poinformować, 
że 25 lipca tj. w ostatnią niedzie-
lę miesiąca na antenie TV DAMI  
i TV ODRA ukazał się pierwszy 
z cyklu pięciu programów telewi-
zyjnych „Przez media do integra-
cji!”.

Program ten realizowany 
jest w partnerstwie z TV DAMI  
i przygotował go zespół nie-
pełnosprawnych dziennikarzy 
(uczestników warsztatów dzien-
nikarskich KSON) pod kierun-
kiem redaktora Tadeusza Siwka. 
Prezenterem programu była Maja 
Prudzienica – matka niesłyszące-
go dziecka. 

Program składał się z kilku 
reportaży, filmów i wywiadów. 
Trwał 50 minut i był powtarza-

Karkonoska Telewizja Integracyjna

ny przez całą niedzielę aż sie-
dem razy. Według informacji TV 
DAMI, ale również na podstawie 
sygnałów, które dotarły do nas, 
cieszył się on dużą oglądalnością 

i zainteresowaniem. Odebraliśmy 
szereg ciepłych ocen, ale i kry-
tycznych uwag, które uwzględ-
nimy w dalszej pracy. Jedno jest 
pewne, projekt „Przez media do 
integracji!” przyczynia się do 
zmniejszenia izolacji wśród osób 
niepełnosprawnych.

To pierwszy taki program re-
alizowany przy współudziale te-
lewizji komercyjnej, który dotarł 
przez sieć telewizji kablowej do 
licznego grona odbiorców.

Zapraszamy do oglądania 
Karkonoskiej Telewizji Inte-
gracyjnej w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca: 29 sierp-
nia, 26 września, 31 paździer-
nika oraz 28 listopada.

Fot. justbye

Fot. Jaroslav Sedlbauer
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W cieniu 
Ratusza

Na podstawie licznych sy-
gnałów od niepełnosprawnych 
mieszkańców Ziemi Jeleniogór-
skiej Społeczny Rzecznik ds. 
Osób Niepełnosprawnych rów-
nież w czerwcu reprezentował 
ich potrzeby w różnych urzędach 
i instytucjach. 

Stowarzyszenie Niedosły-
szących LIRA zwróciło się do 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Krajowej Rady Radiofonii  
i Telewizji w sprawie przeciw-
działania systematycznemu 
zmniejszaniu w ramówkach me-
diów programów integracyjnych 
i likwidowaniu tłumaczenia na 
język migowy niektórych pro-
gramów telewizyjnych. Zarów-
no Rzecznik Praw Obywatel-
skich (świętej pamięci Janusz 
Kochanowski) jak i Dyrektor 
Biura Zarządu i Spraw Korpo-
racyjnych Telewizji Polskiej 
Maciej Muzyczuk potwierdzili 
ten fakt, który wynika z mizerii 
finansowej TVP. Zapowiedzieli 
jednocześnie intensywne po-
szukiwania sponsorów i innych 
źródeł finansowania na rozsze-
rzenie oferty programowej TVP 
dla osób niesłyszących i niedo-
słyszących.

Rzecznik wystąpił również ze 
wsparciem dla Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, Stowarzyszenia Inwa-
lidów Wzroku, Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Intelektual-
nie i Ruchowo „Przyjaciele” oraz 
Stowarzyszenia Diabetyków do 
Prezydenta Miasta Jelenia Góra, 
Rady Miasta i Wojewody Dol-
nośląskiego protestując przeciw-
ko planowanym od 1 sierpnia 
zmianom taryfy MZK w Jeleniej 
Górze. 

Istotą tej zmiany ma być 
m.in. likwidacja uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów dla se-
niorów i inwalidów ze znacz-
nym stopniem niepełnospraw-
ności. Przypomnijmy, że dzisiaj 
do takich przejazdów uprawnia 
tzw. biała legitymacja. W nowej 
taryfie zakłada się konieczność 
wykupienia biletu rocznego  
o wartości około 13 zł oraz wy-
stawienie przez MZK specjalnej 
legitymacji ważnej przez okres 
pięciu lat. 

Obawiamy się, że dla wie-
lu osób starszych i niepełno-
sprawnych, a szczególnie tych, 
które przyjadą do Jeleniej Góry  
w celach leczniczych i rekre-

acyjnych, korzystanie z przy-
jaznej dziś komunikacji będzie 
znacznym utrudnieniem. 

Sprawdziliśmy, że w żadnym 
z miast na Dolnym Śląsku takich 
rozwiązań nie wprowadzono.

Ponadto Rzecznik zwrócił się 
do Posła Ziemi Jeleniogórskiej 
Marcina Zawiły, Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, Prezesa 
ZUS i Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej ZUS w sprawie 
zmiany dotyczącej trybu orga-
nizowania pracy lekarzy kon-
sultantów orzekających o stanie 
zdrowia dla potrzeb orzecznic-
twa rentownego. W szczegól-
ności chodzi o to, aby niepeł-
nosprawni nie musieli udawać 
się np. do Wałbrzycha lub Le-
gnicy w celu przeprowadzania 
badań. Powoduje to zrozumiałe  
i oczywiste utrudnienia nie tylko 
fizyczne, ale i finansowe wyni-
kające z ponoszonych kosztów 
dojazdów.  Proponujemy, aby 
lekarze specjaliści w określo-
nych terminach objęli dyżury 
np. w siedzibie ZUS w Jeleniej 
Górze, gdzie dojazd jest tańszy  
i łatwiejszy ze względu na do-
stępność komunikacyjną.

O efektach interwencji Rzecz-
nika będziemy informować na 
łamach Biuletynu.

Działania Rzecznika

W poprzednim numerze TU  
i TERAZ sprostowaliśmy po-
myłkę, jaka miała miejsce  
w artykule pt. „W cieniu Ratusza” 
zamieszczonym w numerze gru-
dniowym (4/33/2009). Dziś jesz-

cze raz wracamy do tej sprawy, 
której sedno tkwi w tym, że coraz 
częściej do odznaczeń i wyróż-
nień wskazywane są osoby funk-
cyjne, a tak rzadko pozostający  
w cieniu, również dotknięci 
przez los i walczący z barierami 
wolontariusze.

Za kuriozalny należy uznać 
znany nam przypadek nie do-
tyczący na szczęście naszego 
terenu, kiedy to do prestiżowej 

nagrody przeznaczonej dla nie-
pełnosprawnych zgłoszono eta-
towego kierownika działu, który 
otrzymuje wynagrodzenie, żeby 
się takimi sprawami zajmować. 

Jak Państwo myślicie, kto 
wystąpił o to wyróżnienie? 
Oczywiście prezes organizacji 
inwalidzkich zatrudniony w tym 
dziale...

Nic dodać, nic ująć...
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Choć nie przyciągają uwagi swym wyglądem, są najpopu-
larniejszym dodatkiem do dania głównego. Zawierają przy tym 
bogactwo omalże wszystkich niezbędnych do życia minerałów 
i mikroelementów. I to wszystko przy jedynie 75 kaloriach na 
100 gramów masy. O czym mowa? O ziemniakach.

Mundurki i garniturki...
T e r a p e u c i  z  o g r ó d k a  i  d o n i c z k i 

Układ odpornościowy 
wzmacnia zawarta w kartoflu wi-
tamina C, błonnik oraz witaminy 
z grupy B poprawiają trawienie. 
Kwas foliowy ochrania układ 
krwionośny, wspomagając wal-
kę z zakrzepami i miażdżycą. 
Nadmierny poziom cukru we 
krwi obniży białko wspól-
nie z węglowodanami. 
Dzięki zawartemu w 
nich potasowi spoży-
wanie kartofli przy-
czyni się do reduk-
cji nagromadzonej 
w organizmie 
wody, obniżając 
ciśnienie krwi. 
Śladowe ilości 
chromu wspomoże 
przyrost dobrego 
cholesterolu, redu-
kując poziom złego. 

Zawartość sodu, 
potasu, magnezu i fosfo-
ranów bulwy kartofla jest 
tak wyważona, że powoduje 
wymazanie podstawowych grze-
chów żywieniowych – nadmiar 
tłuszczu, cukru, soli gromadzą-
cych się w organizmie zostaje 
zneutralizowany.

W wiosenno-letniej sałatce 
nie może zabraknąć ogórka –  
w takiej postaci jest najzdrow-
szy. Wyczuwalna w nim czasem 

zawartość elektrolitów sok  
z ogórka z powodzeniem może 
zastąpić napoje energetyczne.

Zastosowanie ogórka nie 
ogranicza się wyłącznie do ce-
lów konsumpcyjnych – od wie-
ków znany jest jego pozytywny 
wpływ na urodę. Cienkie plaster-
ki warzywa ułożone na twarzy 
czy dekolcie wygładzą skórę. 

Nieważne, na jaki jej gatunek 
się zdecydujemy, fasola szybko 
zapewni nam uczucie sytości, 
dostarczając tylko niewielką 
ilość kalorii. Należy jednak 
zwrócić uwagę, by ją dokładnie 
ugotować – inaczej może oka-

zać się trująca.
Zawarty w niej potas re-

dukuje ilość wody w orga-
nizmie i obniża ciśnienie 
krwi. Wapń wzmacnia 
zęby i kości. Błonnik 
pozytywnie wpływa na 
florę bakteryjną jelit. 
Zawarte w strączkach 
witaminy z grupy B 
wzmacniają system 
nerwowy, zapewniają 
też piękną cerę. Wita-

mina C chroni komórki 
przed wolnymi rodnika-

mi. Dzięki bogatej zawar-
tości białka, fasola dostarcza 

ważnego budulca niezbędnego 
w procesie odnowy komórek. 

Fasola znana jest ze swojego 
wiatropędnego działania. Warto 
jednak wiedzieć, iż częste jej 
spożywanie aktywuje sterujące 
tym mechanizmem enzymy. Im 
częściej więc fasola pojawiać się 
będzie na stole, tym mniejsze 
problemy jelitowe będziemy od-
notowywać.

Oprac. mp

charakterystyczna goryczka 
oczyszcza żołądek oraz jelita. 

W 97 procentach składa się 
on z wody, dzięki czemu ma 
niewiele kalorii. Nie cierpi na 

tym jednak bogactwo zawar-
tych w nim witamin i mine-
rałów. Zawarte w warzywie 
wapno i fosfor są ważnymi 
budulcami kości. Potas wpły-
wa pozytywnie na gospodarkę 
wodną organizmu, a wspólnie 
z wapniem wspomaga pracę 
serca. Ze względu na wysoką 
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Każdy Rodzic, w momencie 
gdy dowiaduje się, iż niedługo 
pojawi się na świecie jego dziec-
ko, wyobraża sobie jakie ono 
będzie, do kogo podobne, jakiej 
będzie płci? Wyobraźnia pod-
suwa nam same najwspanial-
sze cechy jakimi powinno być 
obdarzone. Wszystko wydaje 
się takie cudowne, nowe życie, 
nadzieje, cudowny mały czło-
wiek w Rodzinie. Do momentu 
narodzin, kiedy coraz częściej, 
niestety okazuje się, że nasze 
wymarzone, idealne dziecko 
rodzi się z jakąś mniejszą, bądź 
większą dysfunkcją – niepełno-
sprawnością. 

Nasze idealne, wymarzone 
dziecko, dla którego przygoto-
waliśmy jak najwspanialsze rze-
czy, okazuje się dzieckiem które-
go wychowanie będzie wymaga-
ło od Rodziców jak najwyższej 
troski, poświęcenia i opieki.

Na początku naszego „no-
wego życia” pojawia się szereg 
pytań, wśród których podsta-
wowym jest: „dlaczego?”: dla-
czego ja, kto zawinił, co takiego  
w życiu zrobiłam(em), że tak 
mnie ukarano? Pytania te pod-
sycamy w sobie jeszcze bardziej 
poprzez nieustające wizyty u co-
raz to „lepszych” specjalistów, 
u których próbujemy znaleźć 
potwierdzenie, że nasze dziecko 
jest zupełnie zdrowe, a poprzed-
ni specjaliści się pomylili.

Etap ten w życiu Rodziców 
dziecka niepełnosprawnego po-
winien trwać jak najkrócej. Bo 
pamiętajmy o tym, że jeśli sobie 
nie uświadomimy, że tak napraw-
dę tracimy cenny czas i energię 
na rzeczy o tyle niepotrzebne, że 

Moje niepełnosprawne dziecko – jak pomóc 
a nie zaszkodzić w jego rozwoju?

nie przynoszące 
żadnego rezul-
tatu. Marnujemy  
w ten sposób 
„dobrą” siłę, któ-
rą powinniśmy 
wyzwolić, aby 
móc podjąć wy-
zwanie i zacząć 
jak najszybciej 
rehabilitację i le- 
czenie naszego 
dziecka.

Kolejno w życiu Rodziny 
dziecka niepełnosprawnego po-
jawia się nowe zjawisko. Gdy 
już zdamy sobie sprawę, że dia-
gnoza dotycząca naszego dziec-
ka, niestety jest słuszna, „godzi-
my” się z sytuacją. Podejmuje-
my energiczne działania zwią-
zane z rehabilitacją i leczeniem. 
Oczywiście nadal poszukujemy 
różnorodnych rozwiązań w tych 
obszarach. Rehabilitujemy na-
sze dziecko z najwyższą gor-
liwością. Jeśli dodatkowo do-
strzegamy, że praca z dzieckiem 
przynosi rezultaty to słuchamy 
i działamy ściśle według wska-
zań rehabilitantów, traktując ich 
jako swoistych „guru”. Czy jest 
to właściwe patrząc z punktu 
widzenia efektów osiągniętych 
przez nasze dziecko? – Tak.  
Z punktu widzenia naszego 
zdrowia psychicznego i fizycz-
nego? – Czasami nie. Pamiętaj-
my zawsze o zdrowym rozsądku 
i „zimnej” analizie sytuacji. 

Następny etap w naszym ży-
ciu można określić mianem tzw. 
„ustatkowanego” pogodzenia. 
Od tego momentu czujemy się 
„powierzchownie” pogodzeni, 
że nasze dziecko jest inne. Oczy-

wiście przychodzą momenty 
zwątpienia, bądź rozżalenia np., 
gdy naszym znajomym rodzą się 
zdrowe dzieci. W takich chwi-
lach najlepiej przypominać sobie 
co już osiągnęliśmy i jak nasze 
dziecko się rozwinęło. Pamiętaj-
my o jeszcze jednej kwestii, że 
nasze dzieci są niepełnospraw-
ne, ale być może dzięki temu  
w wielu dziedzinach wybitne. 

Oczywiście, i chciałabym to 
szczególnie podkreślić, opisane 
powyżej etapy poparte są przede 
wszystkim jedynie moimi osobi-
stymi doświadczeniami i obser-
wacjami, mamy dziecka niesły-
szącego od urodzenia, zaimplan-
towanego w 20. miesiącu życia, 
które słyszy tak naprawdę od 3 
roku życia. Dziecka, które dzięki 
dobrze dobranej, ogromnie kosz-
townej rehabilitacji „nadrobiło” 
3 lata niesłyszenia i w wieku 6 
lat płynnie czyta ze zrozumie-
niem i potrafi dodawać i odej-
mować do 100.

Ja i moja Rodzina osobiście 
przechodziliśmy przez te wszyst-
kie etapy. Pamiętając jednakże 
zawsze o tym, że nasze dziecko 
„tylko” nie słyszy, więc nie mo-
żemy go we wszystkim wyrę-

Fot. Maja Prudzienica
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czać, do czego mają skłonność 
szczególnie babcie, tłumacząc 
to tym, że on czy ona są tacy 
biedni i należy za nich wszystko 
robić. Nie ma bardziej mylnego 
podejścia i sposobu na jeszcze 
większe skrzywdzenie naszego 
dziecka. 

Pamiętajmy o tym Drodzy 
Rodzice, że nasze dzieci tylko w 
pewnych dziedzinach są niepeł-
nosprawne i nie wyręczajmy ich 
we wszystkim. Bo nie sztuka jest 
ukształtować kolejnego rencistę, 
ale sztuką jest doprowadzić do 
tego, aby w miarę możliwości 
nasze dziecko w przyszłości było 
pełnoprawnym (pełnospraw-
nym) członkiem społeczeństwa.

W dalszej części artykułu 
chciałabym się odnieść do nas 
Drogie Mamy, bo to na nas spo-
czywa największy ciężar zwią-
zany z wychowaniem, leczeniem 
i rehabilitacją dziecka niepełno-
sprawnego. Przede wszystkim 
pamiętajmy o tym, że jesteśmy 
ludźmi i kobietami, które mogą 

czasami popłakać, mieć zała-
manie i niezbyt udane dni. Ale 
najważniejsze o czym powinny-
śmy pamiętać jest to, że mamy 
prawo do wszystkich przyjem-
ności, które wprowadzały nas  
w dobry nastrój przed urodze-
niem dziecka. Należą nam się 
wizyty u kosmetyczki, solarium, 
kino, powinnyśmy mieć czas na 
przeczytanie dobrej książki i inne 
przyjemności, dzięki którym 
„ładujemy baterie” na dalsze dni 
naszego, niełatwego życia. 

Pamiętajmy o tym, to jest bar-
dzo istotne i nie myślmy o tym, 
że jeśli zafundujemy sobie któ-
rąś z przyjemności to popełniły-
śmy „zbrodnię” wobec naszego 
dziecka. Postępujmy w myśl 
twierdzenia: ”Szczęśliwa mama, 
to szczęśliwe dziecko”. 

Podsumowując chciałabym 
podkreślić jeszcze raz, że są to 
tylko moje przemyślenia po-
parte własnymi obserwacjami  
i doświadczeniem. Każda z Nas 
przeżywa to szczególne macie-

rzyństwo inaczej, dlatego my-
ślę, że warto byłoby podjąć ini-
cjatywę dyskusji w tej i innych 
materiach dotyczących tematów 
poruszanych w tym artykule. Do 
czego szczególnie i serdecznie 
zapraszam być może na łamach 
tego biuletynu bądź w siedzibie 
Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych.

Maja Prudzienica

Na publikację czekają kolej-
ne listy od rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych, którzy wyszli 
z bardzo ciekawą propozycją 
założenia stowarzyszenia. Ma 
już ono swoją roboczą nazwę 
Stowarzyszenie Rodziców  
i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Jaś i Małgosia”. 
Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z KSON, ul. 
Grabowskiego 7, tel.: 75 75 24 
254, mail: biuro@kson.pl lub z 
panem Mariuszem Serafinem 
tel.: 604 775 275. 

W dniach 5-10. lipca w 
Świeradowie Zdroju odbyły 
się warsztaty komunikacji 
społecznej pn. „Poznaj swoją 
wartość!”, docelowo skiero-
wane do osób nieaktywnych 
zawodowo, poszukujących 
pracy. W warsztatach wzięła 
udział grupa dwunastu nie-
pełnosprawnych osób (m.in. 
osoby niedowidzące, a także 
z upośledzeniem intelektu-
alnym) o różnym rodzaju  
i stopniu niepełnosprawno-
ści. Zajęcia prowadzone były 
przez psychologów-terapeu-
tów, z wykorzystaniem ak-
tywnych metod nauczania. 

Głównym celem udzia-

łu w tej formie wsparcia była 
możliwość nabycia i wyćwicze-
nia praktycznych umiejętności 
niezbędnych w prawidłowym 
funkcjonowaniu w różnych sy-
tuacjach społecznych m.in. na-
wiązywania i budowania warto-
ściowych relacji międzyludzkich 
poprzez pracę nad emocjami, 
radzenie sobie ze stresem, naukę 
zachowań asertywnych, a przede 
wszystkim pobudzenie uczest-
ników do podejmowania aktyw-
ności zawodowej. Pięciodniowy 
program zajęć poruszał m.in. te-
maty takie jak: „Jak wiele jesteś 
wart: kompetencje, samoocena, 
umiejętności, wartość”, „Stres  
w życiu, stres w pracy”, „Pewność 
siebie na co dzień”, „Motywować 
i być zmotywowanym”, „Osiąga-

Czułam się komfortowo...

Fot. ES
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nie celów i budowanie wizerunku 
opartego na pewności siebie”. Za-
jęcia realizowane były w formie 
warsztatu obejmującego formy 
studium przypadku, symulacje, 
odgrywanie ról, ćwiczenia, testy 
psychologiczne, dyskusje, burze 
mózgu. Poszczególne zagadnie-
nia przybliżane były w formie 
krótkich wykładów, którym - dla 
efektywniejszego utrwalenia tre-
ści merytorycznych – towarzy-
szyły prezentacje multimedialne.

Uczestnicy objęci byli również 
konsultacjami indywidualnymi. 
Prowadzący szkolenie szczegól-
ną uwagę zwracali na wartości 
wnoszone przez grupę i potrze-
by zgłaszane przez uczestników. 
Pozwoliło to zbudować trwałe  
i szczere relacje w grupie, o czym 
świadczyć mogą wypowiedzi 
dwojga uczestników warsztatów. 

Poniżej zamieszczamy obszer-
ne fragmenty: 

Uczestnik szkolenia Andrzej 
Spólnik:

„[…] Podczas szkolenia do-
wiedziałem się wiele o sobie oraz 
pozostałych uczestnikach. 

Szkolenie składało się z części 
teoretycznej i praktycznej. Wie-
dza jaką na nim zdobyłem z pew-
nością zaowocuje w przyszłości. 
Program obejmował również 
wycieczkę z przewodnikiem do 
centrum Świeradowa, zapozna-
nie się z historią tego miasta oraz 
z jego fundatorami, czyli rodem  
Schaffgotschów. 

Warsztaty pomogły mi odna-
leźć siebie, nauczyły jak radzić 
sobie z problemami dnia codzien-
nego, jak się zachować popraw-
nie w stosunku do innych osób. 
Poznałem tam wielu wartościo-
wych ludzi.

Człowiek nie zdaje sobie spra-
wy jak bardzo jest uzależniony  
i zdany na drugiego w życiu co-
dziennym. Zamiast zamykać się  
w sobie i żyć w jakimś pustym 
wyimaginowanym świecie, wi-
nien otworzyć się na innych i tym 
sposobem zyskać bardzo wiele za 
tak niewiele.

Słowa, które przelałem na 
papier są tylko „bladym odcie-
niem” doświadczeń, które zdo-
byłem. Proces mojej przemiany 
zaczął się w niewielkim, lecz zgo-
ła uroczym miasteczku okolonym 
lasem, górami, i wiem że będzie 
procentował [...]”

Elżbieta Wardzała Sekretarz 
Stowarzyszenia Niedosłyszących 
„LIRA”:

„[…] Do udziału w zadaniu 
zostały zaproszone osoby nie-
pełnosprawne zamieszkałe na 
terenie Województwa Dolnoślą-
skiego. Udział w warsztatach był 
bezpłatny.

Czułam się na nich komforto-
wo i bezpiecznie. Prezentowany 
program pozwolił mi na rozwój 
moich umiejętności, pokonanie 
lęków, stresu i obaw związanych 
z poszukiwaniem zatrudnienia.

Spotkaniu towarzyszyła miła, 

wypoczynkowa atmosfera. Aura 
panująca w tym wyjątkowym 
– otulonym szczytami Gór Izer-
skich, jednym z najstarszych na 
Dolnym Śląsku – uzdrowisku była 
niepowtarzalna. 

Dzięki temu warsztaty stały 
się miejscem, w którym przesła-
nie typu: jak być szczęśliwym, jak 
dążyć do odległych celów i reali-
zacji marzeń, nabrały realnych 
kształtów.

Warsztaty miały za zadanie 
połączyć oczekiwania uczestni-
ków z realiami panującymi na 
rynku pracy. Przez to były tak wy-
jątkowe.

„Cykl  działań warsztatowych 
(...)” prowadzony był przez osoby 
z dużym doświadczeniem w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, 
zaangażowane, niosące swoją 
wiedzę i wsparcie uczestnikom 
projektu. […]”

Pragniemy również dodać, że 
relację z warsztatów można obej-
rzeć na stronie www.kson.pl 

Warsztaty komunikacji spo-
łecznej realizowane były w ra-
mach zadania „Cykl działań 
warsztatowych i szkoleniowych 
służących aktywizacji społecz-
no-zawodowej oraz poprawie 
funkcjonowania psychofizycz-
nego osób niepełnosprawnych” 
współfinansowanego ze środków 
PFRON będących w dyspozycji 
Województwa Dolnośląskiego.

Monika Żak

Fot. ESFot. ES
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ALANYA – wioska marzeń
Kilkakrotnie informowaliśmy o działaniach podjętych w ra-

mach Grupy Środkowoeuropejskiej, mających na celu stworzenie 
na Riwierze Tureckiej centrum rehabilitacyjnego i edukacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych z całej Europy (TiT Nr 1/30/2009, 
2/31/2009, 3/32/2009 i 4/33/2009). Ustalona wstępnie lokalizacja 
ośrodka w Alanyi została skonkretyzowana – wyznaczone zostały 
odpowiednie tereny w Mahmutlar, położone na przedgórzu masy-
wu Taurus, z oszałamiającą panoramą na całą miejscowość i błę-
kitne wody Morza Śródziemnego. 

nieważ prowadzone będą w nim 
również badania naukowe. Tego 
typu centrum będzie pierwszym, 
zarówno w Turcji, jak i w Europie. 
Przedstawiony został także pro-
jekt Debarieryzacji Miast Alanya 
i Mahmutlar, o którym P. Wypych 
powiedział, że dzięki niemu Ala-
nya i Mahmutlar staną się atrak-
cyjnymi kurortami wśród niepeł-
nosprawnych. Biorąc pod uwagę 
10 % populacji Europy mówimy 
o 130 milionach osób niepełno-
sprawnych, z których 70 % podró-
żować będzie z rodzinami.

Podczas odbywającej się na 
przełomie kwietnia i maja w Ala-
nyi sesji Kongresu Mediów Pol-
skich odwiedziliśmy teren plano-
wanego Centrum Integracyjnego 
dla Niepełnosprawnych. Nic nie 
zapowiada jeszcze olbrzymich 

zmian, które nastąpią w tym rolni-
czym dotychczas krajobrazie. Jak 
zapewnia jednak pilotujący przy-
gotowania do realizacji projektu 
jego inicjator Dr Mehmet Çam 
trwają intensywne prace związa-
ne z utworzeniem międzynarodo-
wej fundacji i przejęciem nieru-
chomości. Pod koniec kwietnia, 
podczas wizyty studyjnej mię-
dzynarodowej grupy ekspertów, 
zostały przeprowadzone oglę-
dziny terenu, dokonane pomiary  
i sprecyzowana wstępna kon-
cepcja urbanistyczna zagospoda-
rowania Centrum. Założenia są 
imponujace: powstaną tu nowo-
czesne bezbarierowe obiekty noc-
legowe, restauracje, kawiarnie, 
bary, parki ze ścieżkami zdrowia, 
urządzenia sportowe i rekreacyj-
ne. Będzie ono zbudowane przy 
użyciu materiałów ekologicznych  
a w czasie eksploatacji zostanie 
wykorzystana energia słoneczna. 
Kompleks zostanie wyposażony 
we własną oczyszczalnię ścieków 

19 marca 2010 roku odbyła 
się w Alanyi prezentacja projek-
tu Międzynarodowego Centrum 
Integracyjnego dla Niepełno-
sprawnych, którego partnerami są 
Starostwo Alanyi, Urząd Miasta 
Alanya i Mahmutlar oraz Sto-
warzyszenia TRIANON Polska-
Czechy-Słowacja.  Uczestniczący 
w konferencji Sekretarz Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Wypych stwierdził, iż Centrum 
będzie żywym ośrodkiem, po-
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oraz spalarnię śmieci. Planowana 
jest też budowa gondoli, która po-
łączy wioskę bezpośrednio z pla-
żą. Najważniejsze jednak będzie 
centrum edukacyjne i rehabilitacj-
no-wypoczynkowe, w którym od-
zyskiwać będą siły i zdrowie oso-
by cierpiące na różne schorzenia. 
Na potrzeby wioski powstanie 
nowoczesny ośrodek recepcyjny 
zlokalizowany w samym mie-
ście. Wśród już realizowanych 
inwestycji, mających olbrzymie 
znaczenie dla powodzenia całego 
projektu, znajduje się rozbudowa 
lotniska, które w 2011 roku sta-
nie się międzynarodowym portem 
lotniczym.

W tej sytuacji cennym wyda-
je się motto, którym kierują się 
inicjatorzy budowy Centrum In-
tegracyjnego dla Niepełnospraw-
nych, uważają oni bowiem, że 
jeżeli wioska będzie „przyjazna 
dla niepełnosprawnych” to będzie 
„przyjazna dla wszystkich”.

Miejsce wybrane na wioskę 
integracyjną jest niepowtarzalne, 
bowiem na zboczach Taurusu, 
wśród gajów pomarańczowych 
rozciąga się niezapomniany wi-
dok: pofałdowane zbocza masywu 
górskiego, w oddali wody Morza 
Śródziemnego, a tuż obok... pasą-
ce się stado kóz. Urok powstają-
cej inwestycji kryje się nie tylko 
w zastosowaniu technicznych 
udogodnień, mających służyć 
niepełnosprawnym, ale również  
w roztaczających się krajobra-
zach i zakątkach, które warto od-
wiedzić. Alanya istnieje od ponad 

2000 lat i przyciąga 
wielu turystów swym 
pięknem, tajemniczo-
ścią oraz przeszłością 
historyczną. W zróżni-
cowanej  architekturze 
miasta można dostrzec 
wpływy panowania bi-
zantyjskiego, arabskie-
go, armeńskiego i tu-
reckiego. Duże wraże-
nie na odwiedzających 
wywiera port wraz ze 
wzniesioną przez Tur-
ków Czerwoną Wieżą 
Kizil Kule oraz zbu-
dowana w XIII wie-
ku seldżucka twierdza 
zlokalizowa na samym 
szczycie góry. U pod-
nóża wzgórza rozciąga 
się wspaniała piasz-
czysta Plaża Kleopa-
try, na której – jak głosi legenda 
– królowa Egiptu czerpała energię  
z blasku i promieni słonecznych, 
po czym zażywała kąpieli w nie-
wiele chłodniejszym Morzu Śród-
ziemnym. Interesujący jest rów-
nież Ehmedek, czyli Mały Zamek, 
w którym wybudowane w czasach 
Bizancjum wieże z bloków skal-
nych, przetrwały do dziś. Godna 
uwagi jest także „mennica”, czyli 
kompleks budynków z kamienia 
(kościół i klasztor), nazwany tak 
przez miejscową ludność, mimo, 
iż nie ma nic wspólnego z wybija-
niem monet. Warto też odwiedzić 
zajazd Arara, na terenie którego 
znajdują się fontanna, mały me-
czet oraz łaźnia turecka. 

W Alanyi i okolicy można 
przyjemnie spędzić czas zwiedza-
jąc zabytki, „delektując się” sma-
kami lewantyńskiej kuchni oraz 
niepowtarzalnymi zapachami, gdy 
zakwitają drzewa pomarańczowe, 
podziwiając kwiaty zdobiące gamą 
barw ulice, zachwycając się klima-
tem, nastrajającym optymistycznie 
do otaczającej rzeczywistości.

Krystyna Ogrodnik-Turakiewicz
Foto Janusz Turakiewicz 

Zainteresowanych urokami 
Alanyi odsyłamy do strony 
internetowej www.alanya.bel.
tr/translationPL
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Praktyczne porady
Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub widzącą szczątkowo i nie-
kiedy zmuszoną przez życie do samodzielnej egzystencji to 
przeczytaj mój artykuł!!!

progu mówimy głośno: dzień do-
bry, wtedy odpowiada sprzedaw-
czyni i połowa kolejki, co dobrze 
prognozuje. Jeżeli w czasie ro-
bienia zakupów dotkniemy kogoś 
białą laską, to zawsze mówimy: 
przepraszam. W przypadku mar-
ketów musimy dostosować się 
do specyfiki sklepu. Idziemy na 
odgłos kasy fiskalnej i witamy 
się głośno z kasjerką prosząc, aby 
ktoś z obsługi wziął wózek i po-
szedł z nami do regałów z towa-
rem. Jeżeli pani kasjerka poprosi 
abyśmy nieco poczekali, dosto-
sowujemy się do tego upewnia-
jąc się jednocześnie czy dobrze 
stoimy. Jest to ważne, ponieważ 
możemy nieświadomie stać na 
ciągu komunikacyjnym, gdzie 
będziemy potrącani, co w efekcie 
może doprowadzić do objawów 
agresji wśród innych klientów. 
Jeżeli zdenerwowana „panienka 
przy kasie” powie, że obsługują-
cych jest zbyt mało i nikt z panem 
nie pójdzie, wtedy należy zażą-
dać rozmowy z kierownikiem. 
Gdy padnie propozycja, aby ktoś 
z klientów poszedł z nami, na-
leży ją zdecydowanie odrzucić. 
Natomiast jeśli ze strony obsługi 
usłyszymy zarzut, że odpisujemy 
sobie pieniądze na opiekuna, a na 
zakupy wybieramy się bez opieki, 

należy odpowiedzieć, że opiekun 
jest niezbędny podczas wyjazdu 
np. do Warszawy na konsultacje 
do kliniki specjalistycznej. Trze-
ba dobitnie uświadomić obsłudze, 
że znajdując się pod ich dachem 
jesteśmy jednocześnie pod ich 
opieką i to oni są odpowiedzialni 
za nasze bezpieczeństwo. Nie do 
przyjęcia jest propozycja zrobie-
nia zakupów w innym terminie, 
bo teraz jest duży ruch, podobnie 
jak propozycja wykonania tele-
fonu przed wyjściem do marke-
tu, aby upewnić się czy zakupy 
będą możliwe. Mamy prawo wy-
boru towaru i nie należy godzić 
się na propozycję przygotowania 
towaru, który będzie gotowy do 
odbioru. Jeżeli obsługa będzie 
wciąż nieprzejednana, to wyj-
ściem ostatecznym jest wezwanie 
policji. Należy również powiado-
mić Społecznego Rzecznika ds. 
Osób Niepełnosprawnych z proś-
bą o pomoc i interwencję.

Czytelnika może zdziwić tak 
pesymistyczny obraz kontaktów 
niewidomego z handlem. Na-
prawdę przeżyłem opisane sytu-
acje doświadczając ich skutków. 
Wymienione przypadki zdarzyły 
się w różnych marketach. Wiem, 
że na jednym z tych sklepów wisi 
ogłoszenie, że zapraszają wszyst-
kich niepełnosprawnych na za-
kupy. Systematycznie chodząc  
w te same miejsca spowodowa-
łem, że moja sylwetka opatrzyła 
się handlowcom i możliwość po-
wtórzenia się przykrych zdarzeń 
jest mniejsza niż niegdyś.

Stanisław Stryjewski

Jedną z podstawowych umie-
jętności, która daje inwalidzie 
wzroku poczucie wolności i wła-
snej wartości jest umiejętność sa-
modzielnego zrobienia podstawo-
wych zakupów. Do tego należy się 
odpowiednio przygotować. 

Jeżeli będą to zakupy artyku-
łów spożywczych w granicach 
100 zł, to warto mieć przy sobie 
same banknoty dziesięciozłoto-
we. Przy płaceniu głośno odlicza-
my każdy banknot i resztę, którą 
otrzymujemy w bilonie (łatwo jest 
to sprawdzić poprzez dotyk). Je-
żeli sprzedawczyni „wciska” nam 
w dłoń garść monet, to należy je 
wysypać na ladę i liczyć po swo-
jemu, nawet gdyby dochodziły 
odgłosy niezadowolenia ze stro-
ny znerwicowanych kolejkowi-
czów. Przy następnych zakupach 
ta sama sprzedawczyni może już 
wydawać resztę po jednej mo-
necie kładąc je na naszą otwartą 
dłoń i mówiąc jaki pieniążek nam 
wydaje. Wybierając się do sklepu 
i mając różne banknoty pukam do 
sąsiada, który pomaga mi je upo-
rządkować. Następnie chowam je 
po różnych kieszeniach pamięta-
jąc w jakim miejscu mam dany 
banknot. Nie są one jednak roz-
poznawalne przez niewidomych 
i dlatego należy się przygotować. 
Bardzo ważne jest by przy płace-
niu mówić wyraźnie: daję 50 zł, 
daję 20 zł itd. Jeżeli mamy ku-
pić towar na wagę np. wędliny, 
owoce, słodycze należy zdecy-
dowanie unikać małych sklepów, 
gdzie przy niewielkim ruchu 
możemy znaleźć się sam na sam  
z nieuczciwym sprzedawcą, który 
poda nam towar gorszej jakości 
odpowiednio go niedoważając. 
Wchodząc do sklepu od samego 

Od lipca do listopada Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
realizuje warsztaty dla osób niepełnosprawnych, efektem których ma 
być nauka czynności dnia codziennego (w tym: rozpoznawanie bank-
notów, nawlekanie igły i szycie, przygotowanie posiłków oraz posługi-
wanie się białą laską dla osób ociemniałych i niedowidzących). 

Przedmiotem warsztatów jest również nauka umiejętności porusza-
nia się na wózku inwalidzkim oraz za pomocą kul. 

Wszystkich zainteresowanych, a także rodziny osób niepełnospraw-
nych zapraszamy do Sejmiku.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 75 75 24 254; 75 75 
23 183.
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Lucyna Kornobys po dobrych 
występach w ubiegłorocznych Mi-
strzostwach Polski w lekkiej atletyce 
została zakwalifikowana do Kadry 
Polski. W maju bieżącego roku wy-
stąpiła w Turnieju Kontynentalnym 
Lekkiej Atletyki Osób Niepełno-
sprawnych w Chorwacji, w mieście 
Pula, gdzie została sklasyfikowana 
medycznie do grupy osób na wóz-
kach inwalidzkich.

W zawodach w Puli zdobyła 
dwa srebrne medale w rzucie kulą 
i oszczepem. Szczególnie wynik 
w rzucie oszczepem zasługuje na 
uznanie, gdyż dał jej prawo startu  
w Mistrzostwach Świata w Nowej 
Zelandii w styczniu przyszłego roku. 

Lucyna trenuje obecnie pod 
okiem Andrzeja Szymańskiego w je-
leniogórskim Gimnazjum nr 3, które 
udostępniło bezpłatnie swój obiekt 
do treningów.

Liczymy na to, że władze Jele-

ZDOLNA 
JELENIOGÓRZANKA 

W KADRZE POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE
niej Góry dostrzegą sukcesy i wyni-
ki niepełnosprawnych sportowców. 

Oczekujemy, aby wzorem innych 
miast Polski jeleniogórski sport in-
walidzki znalazł finansowe wsparcie 
ze strony budżetu Miasta. 

Lucyna Kornobys potrzebu-
je wsparcia moralnego i uznania 
władz, ale również pomocy finan-
sowej. Marzeniem naszym było-
by, aby na jej sportowym dresie  
w czasie Mistrzostw Świata w No-
wej Zelandii znalazł się herb Miasta 
Jeleniej Góry, które wsparłoby Lu-
cynę finansowo. 

Obecnie Lucyna Kornobys, 
mieszkanka Jeleniej Góry planu-
je zakup specjalnego samochodu 
sprowadzonego z zagranicy z urzą-
dzeniem dźwigowym do załadunku 
wózka inwalidzkiego. 

Kto jej pomoże...?
Prezes Klubu Sportowego Victoria

       Wiktor Żuryński

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIROSŁAWA GRUDA-CICHOCKA, 
ul. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra, p. 217 MOPS (II piętro)

poniedziałek – środa w godz. 9.00-16.00, tel.: 75 64 80 567 • czwartek – piątek w godz.
9.00-16.00, tel.: 601 160 997 • Interesanci – poniedziałek w godz. od 9.00 – 11.00

Foto: archiwum Lucyny Kornobys
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nowinki Medyczne

NOWY SPOSÓB NA KLESZCZA
W Czechach pojawiła się nowa metoda walki  

z kleszczami. Rozpoczęto tam wytwarzanie spe-
cjalnych, plastikowych kart, które mają ułatwić 
wykrywanie i usuwanie pasożytów. Są one wypo-
sażone w szkło powiększające pozwalające dokład-
nie obejrzeć miejsce przedostania się do organizmu 
oraz w specjalny przyrząd do ich usunięcia. Im 
szybciej to nastąpi, tym mniejsze są szanse zaraże-
nia się kleszczowym zapaleniem mózgu. Tego ro-
dzaju karty mogą pojawić się wkrótce w portfelach 
wielu Europejczyków, obok kart kredytowych.

Kleszcz rozprzestrzenia się w ostatnim czasie na 
prawie całym naszym kontynencie. Według danych 
statystycznych tylko w Czechach rejestruje się co 
roku około 600 przypadków zachorowań, które 
niekiedy powodują zgon. W ostatnich latach liczba 
ta szybko rośnie. Analogiczne problemy mają inne 
kraje europejskie. 

Powiększa się także obszar występowania klesz-
czy. O ile jeszcze niedawno uważano, że nie mogą 
one żyć na wysokości powyżej 600. metrów nad 
poziomem morza, to obecnie spotyka się je coraz 
wyżej w górach, przykładowo w słowackich Wy-
sokich Tatrach. Czatują na ludzi nie tylko w rejo-
nach wiejskich i lasach. Są w popularnych parkach. 
W Wiedniu czy Pradze w miejscach odpoczynku 
rozwieszone są plakaty z apelami o zachowanie 
ostrożności przy organizowaniu pikników „na ło-
nie natury”.

KOMÓRKI MACIERZYSTE  
PRZYWRACAJĄ WZROK

Włoscy lekarze z Modena University opubliko-
wali wyniki pilotażowej terapii. Leczyli osoby z ro-
gówką uszkodzoną poprzez chemiczne lub termicz-
ne poparzenia. Chorzy najczęściej mieli niesprawne 
tylko jedno oko. Pobierano komórki macierzyste 
ze zdrowego organu, „namnażano” w laboratorium  
i wszczepiano do niesprawnej rogówki. Ze 107. pa-
cjentów, 82. całkowicie odzyskało wzrok, a u 14. 
zaobserwowano częściową poprawę. Eksperyment 
prowadzono w latach 1998-2007 r. To najdłużej 
trwające badanie w tej dziedzinie, jakie do tej pory 
wykonano.

Jeden z pacjentów, który uległ poparzeniu w 1948 
r., miał uszkodzone obie gałki oczne. Lekarzom uda-
ło się pobrać macierzyste komórki z niewielkiego, 

zdrowego fragmentu jednego oka i przywrócić męż-
czyźnie prawie normalną zdolność widzenia.

Wszczepiano komórki własne chorego, więc nie 
istniał problem odrzutu przeszczepu, a z tym muszą 
się liczyć osoby, którym przeszczepiono rogówkę 
pochodzącą od dawcy. 

Technika, która przywraca wzrok chorym  
z uszkodzoną rogówką, nie jest na razie w stanie po-
móc osobom z uszkodzonym nerwem wzrokowym 
lub siatkówką oraz tym, którzy mają całkowicie 
uszkodzone oczy.

NADMIAR WAPNIA SZKODZI
Po 1900 roku pacjentom cierpiącym na wrzody 

trawienne zalecano picie dużych ilości mleka. Pro-
wadziło to jednak do niebezpiecznego podwyższa-
nia się poziomu wapnia (hiperkalcemii), a w rezulta-
cie zwiększało ryzyko wysokiego ciśnienia i niewy-
dolności nerek. Kuracji mlecznych zaprzestano wraz  
z opracowaniem nowych metod leczenia wrzodów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii ostrze-
gają, że ostatnio zaobserwowano znowu niepokojący 
wzrost ryzyka hiperkalcemii, gdyż dostępne w apte-
kach suplementy, zawierające wapń i witaminę D, 
stały się bardzo popularne wśród osób cierpiących 
na osteoporozę lub chcących jej zapobiec. W wielu 
przypadkach brak ostrożności prowadzi do hospita-
lizacji.

Suplementy te działają korzystnie, jeśli przyjmo-
wane są w zalecanych dawkach. Problemem jest za-
żywanie ich w nadmiarze. Dzienne spożycie wapnia 
nie powinno przekraczać 1,2-1,5 grama. Szczególnie 
ostrożne powinny być kobiety w ciąży i po meno-
pauzie, pacjenci po przeszczepach, cierpiący na bu-
limię oraz dializowani.

PRZYRODA LEPSZA OD KAWY
Gdy czujemy się pozbawieni sił, często sięgamy 

po kubek kawy, jednak badania naukowców z Uni-
wersytetu Rochester wykazują, że znacznie lepszym 
sposobem na dodanie sobie energii jest kontakt z na-
turą.

Wynika z nich między innymi, że poczucie wital-
ności zwiększało się u ludzi uczestniczących w wy-
prawach w dzikie tereny, a samo wspominanie kon-
taktu z przyrodą powodowało, że czuli się zdrowsi 
i szczęśliwsi. 90 proc. osób przyznało, że aktywne 
spędzanie czasu na łonie natury pomagało im po-
zbyć się zmęczenia.
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nowinki Medyczne

Lekarze postanowili sprawdzić czy poprawa 
samopoczucia jest związana bezpośrednio z obco-
waniem z naturą, czy może w większym stopniu 
zasługą aktywności fizycznej i przebywania wśród 
ludzi. Przeprowadzili pięć eksperymentów, w któ-
rych brało udział 537 studentów. Uczestniczyli oni  
w 15-minutowym spacerze po korytarzach we-
wnątrz budynku oraz w trwającym tyle samo cza-
su marszu wzdłuż rzeki. Podczas innego ekspery-
mentu oglądali zdjęcia budynków i krajobrazów. 
Wyobrażali też sobie siebie w różnych sytuacjach 
wewnątrz budynku lub na łonie przyrody.

Dwa eksperymenty oparte były na analizie dzien-
niczków, w których zapisywali, ile czasu spędza-
li na świeżym powietrzu, jak często mieli kontakt  
z naturą, a także ile minut poświęcali na aktywność 
fizyczną oraz kontakty z ludźmi. Podczas wszyst-
kich doświadczeń poziom energii badanych wzra-
stał, gdy studenci znajdowali się w otoczeniu przyro-
dy lub wyobrażali sobie taką sytuację. Wystarczało 
jedynie 20 minut obcowania z naturą dziennie, by 
poczuli znaczny przypływ sił witalnych. Efekt ten 
nie był zależny od aktywności fizycznej i przeby-
wania w towarzystwie innych osób.

Wypływa z tego wniosek, że warto większą 
uwagę przywiązywać do otoczenia, w którym 
mieszkamy lub pracujemy. Niedoceniany wpływ 
na nasze samopoczucie mają nawet zwykłe rośli-
ny doniczkowe i zielony krajobraz za oknem.

CZYSTE ZĘBY POMAGAJĄ SERCU
Badania przeprowadzone wśród prawie 12 tys. 

mieszkańców Szkocji wykazały, że osoby, które nie 
myły zębów przynajmniej dwa razy dziennie, były 
aż o 70 proc. bardziej narażone na choroby serca. 

Naukowcy z University College London uważa-
ją, że brak odpowiedniej higieny często prowadzi 
do chorób dziąseł, a występujący wówczas stan za-
palny przyczynia się do zwężenia naczyń krwiono-
śnych. Potwierdza to dziewiętnastowieczne teorie, 
zgodnie z którymi infekcje jamy ustnej powodują 
chorobę całego organizmu. 

Gdy pod uwagę wzięto inne czynniki, takie jak 
palenie papierosów, otyłość czy historia chorób ser-
ca w rodzinie, ryzyko u osób myjących zęby rza-
dziej niż dwa razy dziennie pozostawało wciąż o 70 
proc. wyższe. Badania krwi w grupie zaniedbującej 
higienę jamy ustnej wykazały ponadto obecność 
białka C-reaktywnego i fibrynogenu, które sygna-
lizują stan zapalny w organizmie.

WITAMINA B6 OBNIŻA RYZYKO 
RAKA PŁUC

Naukowcy z Międzynarodowej Agencji Badań 
nad Rakiem w Lyonie we Francji analizowali stę-
żenie witamin z grupy B oraz metioniny (niezbęd-
ny w diecie człowieka aminokwas) w próbkach 
krwi pobranych od niemal 400 tys. pacjentów. 
Zdiagnozowano ostatecznie prawie 900 przypad-
ków raka płuc. Wyniki tych osób porównywano 
z wynikami niemal 1800 zdrowych ludzi, dobra-
nych pod względem kraju zamieszkania, płci, wie-
ku oraz dnia pobrania próbki krwi. 

Okazało się, że ci, którzy na początku badań 
mieli wyższy niż średnia poziom witaminy B6 oraz 
metioniny we krwi, byli co najmniej o 50 proc. 
mniej narażeni na raka w przyszłości. Dotyczyło 
to także palących aktualnie lub w przeszłości, jak 
również nie palących nigdy, co wskazuje, że pale-
nie nie miało wpływu na ostateczne wyniki.

Zdaniem naukowców jeśli przyszłe badania 
dowiodą, że istnieje związek przyczynowo-skut-
kowy między wyższym stężeniem tych związków 
we krwi a niższym ryzykiem raka płuc, to bę-
dzie można próbować ustalić ich dawki pomocne  
w profilaktyce nowotworowej.

MÓZG RZĄDZI CHOLESTEROLEM
Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi sprzy-

ja miażdżycy, co grozi zawałem serca lub udarem 
mózgu, a także zaburza funkcjonowanie innych 
narządów. Badania przeprowadzone przez na-
ukowców z University of Cincinnati wykazały, że 
wydzielany przez mózg hormon głodu (grelina) 
może działać jak mechanizm „zdalnego sterowa-
nia” na krążący w naszej krwi cholesterol, pod-
wyższając jego stężenie dzięki mniejszemu wiąza-
niu w wątrobie. Wiadomo było, że grelina hamuje 
receptor w mózgu, który reguluje przyjmowanie 
pokarmów oraz wykorzystanie energii.

Zdaniem naukowców odkrycie zaprzecza do-
tychczasowym poglądom, zgodnie z którymi na 
poziom cholesterolu w organizmie wpływa tylko 
sposób odżywiania i wytwarzanie tego związku  
w wątrobie. Jeśli wyniki badań uda się powtórzyć 
na ludziach, mogą być podstawą nowych sposo-
bów leczenia – obok stosowanej obecnie diety, 
ćwiczeń fizycznych czy podawania statyn.

Oprac. ga
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• W świecie paragrafów •

URLOP WYCHOWAWCZY
Jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego,  

a jego cel to stworzenie pracownikowi korzyst-
nych warunków do sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, w sytuacji gdy trudno to pogo-
dzić z obowiązkami zawodowymi. Przysługuje 
każdemu z rodziców, także wtedy gdy pozostają  
w związku nieformalnym, oraz opiekunowi, które-
go pojęcie jest w prawie szerokie. Dotyczy każde-
go kto przyjął dziecko pod opiekę w zamiarze jego 
stałego wychowywania jak własne.

Aby otrzymać urlop wychowawczy trzeba prze-
pracować co najmniej 6 miesięcy, niekoniecznie  
w jednej firmie. Pracodawca udziela go maksy-
malnie na 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez dziecko 4 lat. Na dziecko niepełno-
sprawne do jego 18 roku życia można otrzymać 
dodatkowy urlop do 3 lat. Należy przedstawić 
orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do 
spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Nie ma obowiązku wykorzystywania całego 
urlopu wychowawczego w sposób ciągły; można 
go podzielić na części, jednak najwyżej cztery. Na 
każde dziecko przysługuje osobny urlop. Nie ma 
też ograniczeń jeśli chodzi o łączny czas przeby-
wania na urlopach wychowawczych udzielanych 
na kolejne dzieci.

Chociaż urlop ten jest kontynuacją macierzyń-
skiego, nie przysługuje z mocy prawa. Udziela 
się go na pisemny wniosek pracownika. Powinien 
on w nim określić datę jego rozpoczęcia i zakoń-
czenia i ewentualnie podać ile dni już wykorzy-
stał. Wniosek składa się najpóźniej na dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli wpłynie 
do pracodawcy po upływie tego terminu, ma on 
obowiązek udzielić go w ciągu dwóch tygodni.  
W wypadku gdy pracownik otrzymał wypowiedze-
nie umowy o pracę, urlop dostanie do dnia rozwią-
zania umowy lub krótszy, o ile jest taka jego wola.

Wniosek można wycofać w formie pisemnej, 
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlo-
pu.

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złoże-
nia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego do dnia jego zakończenia. Nie 

dotyczy to sytuacji kiedy ogłaszana jest upadłość 
lub likwidacja firmy, a także gdy zachodzą przy-
czyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wy-
powiedzenia z winy pracownika. 

Umowa zawarta na czas określony, wykonania 
konkretnej pracy, albo na okres próbny przekra-
czający jeden miesiąc, która uległaby rozwiąza-
niu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega 
przedłużeniu do dnia porodu. Oznacza to jed-
nak, że z dniem porodu, który jest równocześnie 
dniem rozwiązania umowy o pracę, kobieta traci 
możliwość nabycia prawa do urlopu macierzyń-
skiego oraz nie może nabyć prawa do urlopu wy-
chowawczego. 

*
W trakcie urlopu wychowawczego można pod-

jąć pracę zarobkową u dotychczasowego bądź in-
nego pracodawcy, a także inną działalność, naukę 
lub szkolenie pod warunkiem, że nie przeszkadza 
to w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Nie trze-
ba informować o tym fakcie pracodawcy.

Szef firmy może przerwać urlop i wezwać 
pracownika do stawienia się do pracy wówczas, 
gdy stwierdzi, że trwale zaprzestał on sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem, przykładowo 
przebywa za granicą. Dotyczy to także sytuacji, 
kiedy ustali, iż z urlopu korzystają w tym samym 
czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, po 
przekroczeniu dozwolonych trzech miesięcy spra-
wowania wspólnej opieki. 

Pracownik może zrezygnować z urlopu wy-
chowawczego i wrócić do pracy w każdym cza-
sie za zgodą pracodawcy. Ma wtedy obowiązek 
zawiadomienia go o swoim zamiarze co najmniej 
30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia za-
trudnienia. Musi zostać dopuszczony do pracy na 
dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie będzie to 
możliwe, na równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu lub na innym odpowiadają-
cym jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagro-
dzenie nie może być niższe od przysługującego 
mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmo-
wanym przed urlopem.

Urlop wychowawczy, w dniu jego zakończenia, 
wlicza się do okresu zatrudnienia od którego za-
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SPOŁECZNY RZECZNIK OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ

przyjmuje we wtorki w godz. 11.00-13.00 
i czwartki w godz. 13.00-15.00  

w biurze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych  
przy ul. Grabowskiego 7 w Jeleniej Górze

 
 

Redakcja Niepełnosprawni „Tu i Teraz” 

przyjmuje bezpłatnie ogłoszenia
dotyczące spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych
(sprzęt rehabilitacyjny, zamiana mieszkań, poszukiwanie opiekunów, itp)

Kontakt: Biuro Sejmiku

leżą uprawnienia pracownicze, także wynikające  
z układu zbiorowego w danej firmie.

*
Uprawniony do urlopu wychowawczego, lecz 

nie korzystający z niego, może wystąpić do pra-
codawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru cza-
su pracy. Nie powinno być ono niższe niż poło-
wa pełnego wymiaru w okresie w którym mógłby 
korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obo-
wiązany uwzględnić wniosek. W trakcie pracy  
w zmniejszonym wymiarze czasu pracownik nie 
korzysta ze szczególnej ochrony, jaką Kodeks pra-
cy przyznaje korzystającym z urlopu.

W czasie urlopu wychowawczego pracowniko-
wi nie przysługuje wynagrodzenie. Natomiast ma 
prawo do zasiłku wychowawczego. Warunkiem 
jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodo-
wego. Funkcją zasiłku jest wsparcie socjalne ro-
dziny, a nie wyrównanie utraconego dochodu.

Z PSEM ASYSTUJĄCYM
Od 19 czerwca 2009 r. osoby, którym pomaga 

pies asystujący, mogą wchodzić z nim do budynków 
użyteczności publicznej, wśród nich: administra-

cji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, szkolnic-
twa wyższego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, 
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu; na dworce, 
lotniska, pocztę i do innych obiektów przeznaczo-
nych do sprawowania podobnych funkcji. Mogą 
też korzystać ze wszystkich środków transportu. 

Pies powinien być wyposażony w uprząż. Nie 
musi być na smyczy i nosić kagańca. Niewidomy, 
niedowidzący lub osoba z niepełnosprawnością 
narządu ruchu musi mieć przy sobie certyfikat po-
twierdzający status psa i zaświadczenie o szczepie-
niach weterynaryjnych. Z podobnych uprawnień 
mogą korzystać również szkolący psy asystujące.

Za szkody wyrządzone przez psa odpowie-
dzialność ponosi niepełnosprawny właściciel. 
Certyfikaty wydają podmioty zarejestrowane  
u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Właściciele zwierząt zwolnieni są z podatku 
od ich posiadania.

Zgodnie z przepisami właściciele sklepów spo-
żywczych i obiektów gastronomicznych muszą 
uwzględnić prawo wstępu do nich osób z niepeł-
nosprawnością z psem asystentem. 

Opracował and
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Od Redakcji
Czytelnicy Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ sygnalizują często brak zrozumienia oto-

czenia dla skutków ich choroby. Spotykają się z przejawami braku empatii w sklepach, autobusach, 
na ulicy, w urzędach, a także w placówkach służby zdrowia. Zdarza się, że słabowidzący odsyłani 
są do mało czytelnych regulaminów lub ogłoszeń.

Powszechną jest odpowiedź na pytanie klienta: ile kosztuje dany produkt? – Przecież jest 
cena...!

Zdarza się również, że chwiejny chód petenta kojarzony jest ze spożyciem alkoholu, a przecież 
zdarza się, że tego typu objawy są następstwem choroby. 

Istotny jest problem osób niedosłyszących, dla których urzędnicy często nie mają cierpliwości 
kwitując interesanta sformułowaniem: przecież tłumaczyłam to już pięć razy!

Jedna z osób laryngektomowanych ze łzami w oczach opowiadała o potraktowaniu jej przez 
urzędniczkę, która na chrapliwy głos z niecierpliwością oświadczyła: ja nie rozumiem o co Pani 
chodzi...

Jest pilna potrzeba upowszechniania empatii pośród wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy 
pracują w urzędach!

Czy ktoś zna sposób jak to zrobić...?

•  Listy od czytelników   • 

O psie, który jeździł...autobusem!

Mieszkam w Świeradowie Zdroju, skąd często 
dojeżdżam do Jeleniej Góry. Podczas podróży za-
wsze towarzyszy mi mój najwierniejszy przyjaciel 
i przewodnik – pies. Początkowo nie przyjmowa-
no go do autobusu, lecz po interwencji burmistrza 
i nagłośnieniu tej sprawy przez media mogliśmy 
swobodnie przemieszczać się komunikacją miej-
ską...do dzisiaj. Spotkała mnie bowiem wielka 
przykrość. Zdarza się, że pasażerowie z dezapro-
batą przyjmują obecność mego przyjaciela w bu-
sie. Witają mnie z okrzykami typu: pies nam śmier-
dzi lub kiedy pan przyprowadzi krowę?!

Czy możecie mi pomóc? Bez psa przewodnika 
nie mogę się poruszać, a jest on zadbany i czysty.

Marian B.
Od Redakcji

Drogi Pani Marianie, 
to nie pierwszy przypadek takich sygnałów. 

Niestety, nie możemy wpłynąć na empatię współ-
pasażerów, jednak zdecydowanie należy podkre-
ślić, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego 
przejazdu osobie niepełnosprawnej z psem prze-
wodnikiem regulują przepisy prawa, w tym taryfy 
przewozowe, a przede wszystkim doskonała prak-
tyka nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Przewoźnik, który nie respektuje tych prze-
pisów, może zostać pozbawiony licencji. Więcej 
szczegółowych informacji na ten temat znajdzie-
cie Państwo na stronie 19. naszego Biuletynu.

Będziemy monitorować sprawę pana Mariana, 
a Państwa prosimy o sygnalizowanie podobnych 
przypadków.

* * *
Co z gazetą?

Staram się być stałym czytelnikiem TU i TE-
RAZ. Poruszacie w niej w przystępny sposób in-
teresujące mnie problemy. Udzielacie odpowiedzi 
na szereg pytań, których inne media nawet nie za-
dają. Dlaczego tak nieregularnie wydajecie gaze-
tę i kto ją tworzy?

Zenon K.

Od Redakcji

Szanowny Panie Zenonie, 
Biuletyn ukazuje się od sześciu lat. Do roku 

2007 wydawnictwo było dofinansowywane z bu-
dżetu Miasta Jelenia Góra oraz Urzędu Marszał-
kowskiego. Niestety od trzech lat z tych źródeł 
przestały płynąć środki na wydawanie Biuletynu, 
mimo że niepełnosprawni i seniorzy stanowią  
w Jeleniej Górze blisko 1/3 mieszkańców miasta. 
By nadal wydawać TU i TERAZ, musimy co roku 
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uczestniczyć w konkursach organizowanych 
przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnospraw-
nych. W 2010 roku termin składania wniosków 
upływał w lutym. Niestety, jak pokazuje życie, 
procedury nie nadążają za rzeczywistością i za-
miast wydawać Biuletyn od kwietnia, realizuje-
my go teraz. 

TU i TERAZ tworzy doświadczony zespół 
redakcyjny wspomagany przez osoby niepełno-
sprawne – dziennikarzy wolontariuszy –  uczest-
ników warsztatów dziennikarskich organizowa-

nych przez KSON od trzech lat. Między innymi, 
to ich artykuły pisane z perspektywy własnych 
ocen i doświadczeń można czytać w naszej gaze-
cie. Oprócz tego mamy korespondentów z terenu 
województwa (Wałbrzych, Lubań, Kłodzko) i kra-
ju (Warszawa, Katowice, Cieszyn, Zielona Góra  
i Kalisz). 

Przy tej okazji pragniemy podziękować Pań-
stwu i wyrazić satysfakcję z ciepłych, ale również 
twórczo krytycznych słów pod adresem naszej 
Redakcji.

Ciekawy artykuł Jelonki  
z 23 lipca opisuje przykład usu-
wania barier w mieście w obiek-
tach turystycznych.

Z jego treści wynika, że miasto 
zamierza „pokazać” rewitalizo-
waną wieżę przy ulicy Zamkowej 
w Jeleniej Górze osobom niepeł-
nosprawnym wzrokowo. Będzie 
to polegało na zainstalowaniu od-
powiedniej klawiatury i planszy 
dotykowej panoramy.

Każdy akcent udostępniania 
takich obiektów cieszy i buduje, 
tym bardziej, że (jak pisze Jelon-
ka) „w ramach remontu niemal 
25 metrowej XIV-wiecznej wie-
ży zamkowej wymienione zo-
staną m.in. zużyte i spróchniałe 

drewniane stropy oraz drewniana 
konstrukcja wzmacniająca gór-
ną część ośmiobocznej wieży. 
Uzupełniane zostaną braki ka-
miennych lub ceglanych części 
ścian wewnątrz obiektu, a całość 
zostanie oświetlona. Będą też 
wykonane schody wewnętrzne, 
którymi zwiedzający będą wcho-
dzić na górę, na taras widokowy. 
Schodzić będzie można natomiast 
schodami zewnętrznymi.” 

Na tarasie zostanie umieszczo-
na plansza dotykowa, przy pomocy 
której niewidomy i niedowidzący 
„zobaczy” piękny krajobraz Jele-
niej Góry. Prace będą zakończone 
w maju przyszłego roku, a otwar-
cie wieży przewidziane jest na 
czerwcowe obchody Jeleniogór-
skiego Września 2011 r. Liderem 
partnerskiego projektu „Zobaczyć 
krajobraz – dotknąć przeszłości – 
wykorzystanie potencjału kultury  
i dziedzictwa przeszłości na tere-
nie Subregionu Karkonosze i Góry 
Izerskie – modernizacja i adapta-
cja wieży zamkowej”, w ramach 
którego zostanie przeprowadzona 
odbudowa obiektu, jest Świera-
dów Zdrój.

Doceniamy ten wyjątkowy 
gest i z niecierpliwością czekamy 
na otwarcie obiektu.

Takie działanie daje nam na-
dzieję na to, że również Wieża 
Krzywoustego otworzy się na 
środowisko osób niepełnospraw-
nych i niebawem także w niej 
pojawi się tak długo oczekiwana 
winda lub chociażby (na począ-
tek) ławeczki na platformie wido-
kowej, na których będzie można 
odpocząć po pokonaniu schodów 
i upajać się pięknym widokiem.

Być może warto też pomy-
śleć o wózkowiczach, rodzinach  
z dziećmi w wózkach oraz o ko-
bietach, które poruszają się na 
wysokich obcasach, dla których 
przejście ulicami 1 Maja, Konop-
nickiej i przez Plac Ratuszowy 
jest prawdziwą męczarnią. Wła-
dze Wrocławia mają ten sam pro-
blem z rynkiem, dlatego zamierza 
się tam stworzyć odcinek uła-
twiający poruszanie się nie tylko 
niepełnosprawnym.

Źródło: www.jelonka.com
Oprac. justbye 

Ach te bariery...!

Fot. justbye

Fot. KOT
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Adresy i telefony

KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizacja pożytku publicznego

KRS 0000100516 • Data założenia: 27.03.2001 r.
Adres: ul. Grabowskiego 7 • 58 500 Jelenia Góra • tel.: 75 75 242 54 

Punkt Informacji – Telefon Zaufania: tel./fax 75 75 231 83
www.kson.pl • e-mail: redakcja.kson@wp.pl • NIP: 611-24-47-442

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PUNKT INFORMACJI – TELEFON ZAUFANIA 
KSON Jelenia Góra 75 75 231 83

Obsługa: Urszula Ragucka, Monika Żak, Anna Piotrowska
• Pomagamy osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu problemów społecz-

nych, socjalnych i zawodowych. 
• Udzielamy porad psychologicznych i prawnych.
• Podpowiadamy jak eliminować bariery architektoniczne.
• Osoby zgłaszające się do punktu kontaktujemy ze specjalistami z różnych 

dziedzin.

Punkt Informacji współpracuje z Ze-
społem Doradców i Specjalistów, w 
skład którego wchodzą: Szef Zespołu 
Andrzej Broniszewski – specjalista do 
spraw rehabilitacji leczniczej (środa w 
godzinach 13.00-15.00)
Ewa Knychas – psycholog 
Piotr Kędziora – psycholog 
Maria Kawwa Geringer – psycholog, 
doradca zawodowy 
Ewa Kisiel – lekarz okulista 
Marek Nałęcz Socha – radca prawny 

• KARKONOSKI KLUB AMAZONEK 58-500 Je-
lenia Góra, ul. Bankowa 15, tel.: 75 76 46 
155

• KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH 
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7, tel.: 
75 75 24 931

• ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWA-
RZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 58-500 
Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7, tel.: 75 75 
57 163, 75 64 73 185

• POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 58-500 Jelenia 
Góra, ul. Grabowskiego 7, tel.: 75 75 25 801

• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
KOŁO W JELENIEJ GÓRZE 58-500 Jelenia 
Góra, ul. Waryńskiego 14, tel./fax.: 75 75 25 
961, 75 76 47 818

• STOWARZYSZENIE OSÓB DIALIZOWANYCH 
W ORGANIZACJI 58-500 Jelenia Góra, ul. Gra-
bowskiego 7, tel.: 75 75 24 254

• TOWARZYSTWO CHORYCH NA STWARDNIE-
NIE ROZSIANE 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana 
Pawła II 7, tel.: 75 754 10 79 

ORGANIZACJE ZRZESZONE W KSON

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:
• FUNDACJA ANIMUS 59-500 Złotoryja, ul. Ko-

pernika 7, tel./fax.: 76 87 81 024
• JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

„JESTEŚMY” 58-500 Jelenia Góra, ul. Gra-
bowskiego 7, tel.: 75 75 24 254

• JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPO-
ŁECZNO KULTURALNE 58-500 Jelenia Góra, 
ul. Grabowskiego 7, tel.: 75 75 24 254

• KOŁO MIEJSKIE POLSKIEGO STOWARZY-
SZENIA DIABETYKÓW 58-500 Jelenia Góra, 
ul. Grabowskiego 7, tel.: 75 75 32 736, 609 
892 888

• POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska 
Polskiego 25, tel.: 75 75 22 161

• STOWARZYSZENIE LARYNGEKTOMOWA-
NYCH 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 
7, tel.: 75 75 24 254, 75 64 38 595

• STOWARZYSZENIE NIEDOSŁYSZĄCYCH 
„LIRA” 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 
7, tel.: 75 75 24 254

• STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH INTELEKTUALNIE I RUCHOWO „PRZY-
JACIELE” 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabow-
skiego 7, tel.: 75 75 24 254

• STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „MOST” W LEŚNEJ 59-820 Leśna, ul. 
Smolnik 52, tel.: 516 661 756, e-mail: robert.
ryszko@neostrada.pl 

• STOWARZYSZENIE PROMOCJI GOSPODAR-
CZEJ ,,POGÓRZE” W PODGÓRZYNIE 58-562 
Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, tel.: 75 76 21 
671

• TOWARZYSTWO TŁUMACZY I WYKŁADOW-
CÓW JĘZYKA MIGOWEGO „GEST” 58-500 
Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 7, tel.: 75 75 
24 254

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
• BIURO PODRÓŻY EURO 90 TRAVEL 58-500 

Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 2/2, tel.: 75 
76 75 090

• DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH PARAFII ŚW. JANA APOSTOŁA 
I EWANGELISTY

• FIRMA LEXPAS Sp. z o.o. w POZNANIU  60-
115 Poznań, ul. Leszczyńska 38a, tel.: 61 83 
05 655, fax.: 61 83 02 609

• JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RO-
DZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM 
DOWNA 58-500 Jelenia Góra, ul. Rataja 
18/31, tel.: 75 75 51 705, 607 587 103, 
e-mail: jwielocha@wp.pl, www.jgora.darzycia.
org

• JELENIOGÓRSKI KLUB SPORTOWO-REHABI-
LITACYJNY „VICTORIA” 58-500 Jelenia Góra, 
ul. Kiepury 17/31, tel.: 75 76 43 571, 601 
952 560

• KARKONOSKI PARK NARODOWY 58-500 Je-
lenia Góra, ul. Chałubińskiego 23, tel.: 75 75 
53 726, e-mail: sekretariat@kpnmab.pl 

• POLSKIE TOWARZYSTWO PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH KOŁO POWIATOWE W JELE-
NIEJ GÓRZE 58-530 Kowary, ul. Pstrowskiego 
7, tel.: 75 71 82 113

• STOWARZYSZENIE INWALIDÓW WZROKU 
58-500 Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 7, tel.: 
75 75 24 254

• STOWARZYSZENIE KLUB LUDZI CIEKAWE-
GO ŻYCIA 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabow-
skiego 7, tel.: 75 75 24 254

• STOWARZYSZENIE „OŚRODEK EDUKACJI 
MAKROBIOTYCZNEJ” BIURO PORAD OBY-
WATELSKICH 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotni-
cza 8/ 1, tel.: 75 64 21 581

•	 STOWARZYSZENIE POETYCKIE W CIENIU 
LIPY CZARNOLESKIEJ 58-506 Jelenia Góra, 
ul. Komedy Trzcińskiego 12, tel.: 697 636 
758

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W JE-
LENIEJ GÓRZE 58-560 Jelenia Góra, ul. Cie-
plicka 69-71, tel. sekretariat: 75 64 35 700; 
fax 75 64 35 741; tel. izba przyjęć: 75 64 35 
705

• TV DAMI 58-500 Jelenia Góra, ul. Wzgórze 
Kościuszki 6, tel.: 75 64 50 050, 75 64 50 
051

• ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W SO-
BIESZOWIE 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 
172, tel.: 509 314 878

• INNE OSOBY FIZYCZNE ORAZ PRAWNE

Bartosz Nowak – radca prawny
Jacek Siejka – radca prawny
Zdzisław Wojtas – doradca w spra-
wach wypadków komunikacyjnych
Ks. Henryk Bujok – wsparcie ducho-
we
Ks. Marian Matuła – wsparcie duchowe
Terminy z wymienionymi specjalistami 
do uzgodnienia w Punkcie.
Współpracujemy również z doradcami 
z innych dziedzin i umożliwiamy kon-
sultacje po wcześniejszym zgłoszeniu. 

UWAGA!! Konsultacje członków zespołu są bezpłatne!!
Czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-15:00!

MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

W CIESZYNIE
Siedziba główna 

ul. Srebrna 2, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 479 49 00; 

tel. kom. 508 063 224 
e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl

www.mops.cieszyn.pl 
Filia nr 1 

ul. Srebrna 4 , 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 852 33 02; 

Filia nr 2 
ul. Towarowa 6, 43-400 Cieszyn, 

tel. 33 852 01 55; 
tel. kom. 510 092 528

 

POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 
tel./fax 33 477 71 17
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Żyć twórczo – na przekór. . .

Stanisław Czajewicz urodził 
się w Brześciu nad Bugiem 
w 1933 roku, w Jeleniej Gó-
rze zamieszkał w 1948 roku. 
Zapisał się na kartach historii 
naszego miasta jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego  
i trener lekkiej atletyki. Praco-
wał w szkołach podstawowych 
i średnich, ale w swoim czter-
dziestoletnim stażu pracy edu-
kował również brać studencką 
(SN, AWF, AE).

Pan Stanisław był nie tyl-
ko miłośnikiem sportu z racji 
wykonywanego zawodu, sam 
aktywnie uprawiał sport, a jako 
trener, można rzec ojciec,  przy-
szłych mistrzów i rekordzistów 
Polski już w kategoriach senio-

rów, wspomagał pracą trenera 
rozwój młodych talentów, krze-
wił aktywność fizyczną determi-
nującą zdrowie człowieka.

Był społecznikiem, który  za-
sadniczo wpłynął na poziom 
jakości zdrowia i życia społecz-
ności lokalnej. Zainicjował likwi-
dację Zakładu Włókien Chemicz-
nych „Chemitex-Celwiskoza”, 
który negatywnie oddziaływał 
na środowisko (zanieczyszczał 
powietrze atmosferyczne dwu-
siarczkiem węgla, siarkowodo-
rem, dwutlenkiem siarki oraz 
pyłami). Jako radny, w dużym 
stopniu przyczynił się do roz-
budowy Szkoły Podstawowej 
Nr 2. Można by wyliczać wiele 
szlachetnych czynów Pana Stani-

sława dla miasta, wymieniłam, 
moim zdaniem, te najistotniej-
sze. Dziś jego aktywność prze-
lewana jest na papier, o czym 
świadczy nowa pasja, a zarazem 
jak mówi, próba spełnienia ma-
rzeń młodości – pisanie wierszy. 
W nich daje wyraz temu co wi-
dzi, czuje, o czym marzy. 
Polecam ich treść również Czy-
telnikom „Tu i Teraz”.    

Stary dom
z dachu kapie smutek
samotnej starości
okien puste oczodoły 
wypatrują na próżno 
swoich mieszkańców 
spróchniałe drzwi
skrzypiącym głosem
zapraszają do środka
koślawe okiennice 
kołyszą się na wietrze
daremnie próbują
udźwignąć ruinę
w powietrzną wędrówkę
w poszukiwaniu tych
którzy odeszli w nieznane
zdradzili swój azyl
przez lata wytrwale
chroniące ich ściany
nie chcą zrozumieć
że oni już tutaj
nie mogą powrócić

Jesień życia                                                
Przycicha burza bujnego życia 
nieuczęszczane ścieżki porósł mech
marzeń  mych niespełnionych smutek
wygasił oczu młodzieńczy blask 
zmarszczki wyryte strugami trosk
i smętny uśmiech przywiędłych warg
pamięci pustynne obszary
tyle zostaje nam z tamtych lat?

Bajka o karpiu 
„kaczce-dziwaczce”
Nie chciał karp przebywać 
w stawie, 
wolał się ukrywać w trawie.
Kiedyś zajrzał tu hodowca
i pomyślał, że to owca.

– Mrozów dziwak nie przetrzyma
– powiedziały inne karpie.
A on w szal owinął szyję
i wykopał jamę w skarpie. 

Przyszła zima i jak wiecie,
wszystkie  karpie niebożęta
na patelniach, w galarecie
zakończyły żywot w święta.

Karp dziwadło nadal żyje.
Morał z tego płynie taki: 
przetrwa ten, kto dba o szyję, 
więc przemyślcie to dzieciaki.

Myśli
Huczą burze myśli w głowie,
nie znajdują wyrazu w słowie.
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Kultura  •  Kultura  •  Kultura

Śmiech to zdrowie

Królewska 
Budka

– Przepiszę pani tabletki – mówi 
lekarz do pacjentki z olbrzymią nad-
wagą.

– Dobrze, panie doktorze. Jak 
często mam je zażywać?

– Nikt ich pani nie każe zażywać. 
Proszę je rozsypywać na podłogę trzy 
razy dziennie i podnosić po jednej. 

*
Okulista po zbadaniu kolejnego 

pacjenta:
– Jak pan tu trafił?!

*
U laryngologa:
– Panie doktorze, wydaje mi się, 

że jestem ćmą.
– Ale to nie do mnie. Trzeba było 

pójść do psychiatry.
– Może i trzeba było, ale posze-

dłem tam, gdzie się świeciło.
*

Pacjent znajduje w złej kondycji 
fizycznej. 

– W tej chwili nie mogę dokład-

nie stwierdzić co panu dolega, ale 
myślę, że to wszystko przez alkohol 
– stwierdza lekarz po serii badań.

– A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? 
*

Do szpitalnej sali wchodzi męż-
czyzna: 

– Kto miał badania robione dwu-
dziestego? 

– Ja! 
– Ile pan ma wzrostu? 
– Metr siedemdziesiąt. 
Mężczyzna wychodzi. 
– Panie doktorze, jak moje wyni-

ki? – woła za nim pacjent. 
– Nie jestem lekarzem tylko sto-

larzem.
*

Konsylium trójki lekarzy nad pa-
cjentem. 

– To grypa.
– Ależ skąd, to żółtaczka!
– Jaka żółtaczka, to gruźlica!
– Panowie, spokojnie, nie kłóćmy 

się, sekcja zwłok wykaże kto z nas 
miał rację. 

*
Dusza trafia przed oblicze św. 

Piotra.
– Zawód?
– Lekarz.
– To wchodź wejściem dla do-

stawców.
*

Lekarz do pacjenta: 
– Nie wolno panu palić papiero-

sów, pić alkoholu i kawy. Musi pan 
cały czas stosować surową dietę, 
żadnych tłuszczy, skrobi i węglowo-
danów. Ze względu na serce proszę 
zaprzestać uprawiania seksu. No  
i najważniejsze... Więcej radości z ży-
cia mój drogi, więcej radości z życia! 

*
– Panie ordynatorze, czy będzie 

mnie pan osobiście operował? 
– Tak, lubię przynajmniej raz na 

rok sprawdzić czy jeszcze coś pa-
miętam...

Historia, która jest oparta na 
faktach wywodzi się z lat 1945-
1946 i zdarzyła się w Radomiu. 
W mieście tym stała budka, która 
cieszyła się wielkim zaintereso-
waniem wśród lotników. Tajem-
nica kryła się nie w posiłkach, 
lecz bimbrze, który podobno 
sprzedawał właściciel. Któregoś 
dnia budkę odwiedzili dwaj lot-
nicy. Wnętrze było przestronne, 
stały dwa stoliki oraz kilka tabo-
retów, a lada była oszklona:

„– Dzień dobry – powiedzieli 
lotnicy – Wypić coś u pana moż-
na?

– Naturalnie. U Chrobrego za-
wsze coś można wypić.

– U Chrobrego?
– Tak. Nazywam się Chrobry.
– I może Bolesław?
– Tak. Skąd pan wie?
– Znałem pewnego Bolesława 

Chrobrego.

– Tak? A skąd on pochodził?
– Z Gniezna.
– To nie mój krewny. W Gnieź-

nie nie miałem rodziny.

– Możliwe. To co nam król 
może podać?

– Król? A wiecie panowie, że 
bardzo często nazywają mnie kró-
lem? Nie wiem dlaczego. Mogę 
panom dać po setce bimbru.

– A na zakąskę?
– Kaszankę. Świetną, palce 

lizać.
– Nic innego król nie posia-

da?
– A co by panowie chcieli? 

Sardynki?”
Dziś niestety, ciesząca się po-

wodzeniem w tamtych czasach 
budka zwana przez lotników kró-
lewską już nie zdobi Radomia.

Materiał ten pochodzi ze zbiorów 
pana Leszka Gańskiego (wolonta-
riusza KSON), który jest pionierem 
jeleniogórskiego lotnictwa oraz pa-
sjonatem i instruktorem modelar-
stwa.

Oprac. justbye


